
GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM LUKE

1. We are all sinners!
Luke 5:31-32 ኢየሱስም መልሶ። ሕመምተኞች እንጂ ባለ ጤናዎች ባለ መድኃኒት አያስፈልጋቸውም፤ ኃጢአተኞችን ወደ ንስሐ እንጂ
ጻድቃንን ልጠራ አልመጣሁም አላቸው።

Luke 18:19 ኢየሱስም። ስለ ምን ቸር ትለኛለህ? ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ቸር ማንም የለም።

We are all sinners!

2.  There is a price for that sin!
Luke 16:15 እንዲህም አላቸው። ራሳችሁን በሰው ፊት የምታጸድቁ እናንተ ናችሁ፥ ነገር ግን እግዚአብሔር ልባችሁን ያውቃል፤ በሰው
ዘንድ የከበረ በእግዚአብሔር ፊት ርኵሰት ነውና።

Luke 9:5-6 ማናቸውም የማይቀበሉአችሁ ቢሆኑ፥ ከዚያ ከተማ ወጥታችሁ ምስክር እንዲሆንባቸው ከእግራችሁ ትቢያ አራግፉ።
ወጥተውም ወንጌልን እየሰበኩና በስፍራው ሁሉ እየፈወሱ በየመንደሩ ያልፉ ነበር።

3.  Jesus died and paid for our sins on the cross!
Luke 18:13 ቀራጩ ግን በሩቅ ቆሞ ዓይኖቹን ወደ ሰማይ ሊያነሣ እንኳ አልወደደም፥ ነገር ግን። አምላክ ሆይ፥ እኔን ኃጢአተኛውን ማረኝ እያለ ደረቱን
ይደቃ ነበር።

Luke 19:10 የሰው ልጅ የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድን መጥቶአለና አለው።

Luke 24:46 እንዲህም አላቸው። ክርስቶስ መከራ ይቀበላል በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ይነሣል፥



Jesus died for sinners!

4.   Salvation is a free gift, not by good works. You must take God’s
word for it, and trust Jesus alone!
Acts 4:12 መዳንም በሌላ በማንም የለም፤ እንድንበት ዘንድ የሚገባን ለሰዎች የተሰጠ ስም ከሰማይ በታች ሌላ የለምና።

Ephesians 2:8-9 ጸጋው በእምነት አድኖአችኋልና፤ ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም፤ ማንም እንዳይመካ ከሥራ
አይደለም።

Titus 3:5 እንደ ምሕረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆነው መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ በመታደስ አዳነን እንጂ፥ እኛ ስላደረግነው በጽድቅ ስለ
ነበረው ሥራ አይደለም፤

5.  You must put your faith and trust in Christ alone.
Luke 13:3 እላችኋለሁ፥ አይደለም፤ ነገር ግን ንስሐ ባትገቡ ሁላችሁ እንዲሁ ትጠፋላችሁ።

Luke 18:17 እውነት እላችኋለሁ፥ የእግዚአብሔርን መንግሥት እንደ ሕፃን የማይቀበላት ሁሉ ከቶ አይገባባትም አለ።

Romans 10:9-10,13 ኢየሱስ ጌታ እንደ ሆነ በአፍህ ብትመሰክር እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሣው በልብህ ብታምን
ትድናለህና፤ ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃልና በአፉም መስክሮ ይድናልና። የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናልና።



Put your faith and trust in Christ alone!

“ሞት ቢሆን፣ ዝምታም ቢሆን፣ልዩ ፍጥረትም ቢሆን፣ በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ካለ
ከእግዚሐብሔር ፍቅር ሊለየን እንዳይችል ተረድቻለሁ።” የሮማውያንን የድነት መንገድ መከተል
ትፈልጋለህ? የምትስማማ ከሆነ ይህንን ቀላል ፀሎት ወደ እግዚሐብሔር ማቅረበ ትችላለህ።
ይህንን ፀሎት ስታቀርብ ለድነትህ በኢየሱስ ክርስቶስ መደገፍህን ለእግዚሐብሔር
የምታስታውቅበት መንገድ ነው። ቃላቶቹ በራ ሳቸው ድነትን አያስገኙልህም። በኢየሱስ ክርስቶስ
መታመን ብቻ ነው ድነትን የሚያስገኘው!

“እግዚሐብሔር ሆይ በአንተ ላይ ኃጢያት ሰርቼአለሁና ቅጣት ይገባኛል። ለኔ የሚገባውን ቅጣት
ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀብሎታልና በእርሱ በመታመኔ ይቅርታ ተደርጎልኛል። ለድነቴ ባንተ እርዳታ
እምነቴን ባንተ ጥያለሁ። ስለአስደናቂው ፀጋህና ይቅርታህ እንዲሁም ስለየዘላለም ሕይወት
ስጦታህ አመሰግንሐለሁ! አሜን!
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